Éreztem, hogy Jézus helyezte őt mellém,
hogy szeressem. Próbáltam megismerkedni
vele, és az osztálytársaimmal együtt elkezdtük
segíteni.
A születésnapjára vettünk egy tollat és
énekeltünk neki. Minden reggel felváltva
segítünk neki feljönni a lépcsőn, a tornaórán
néhányan kisebb gyakorlatokat végeznek vele.
Az elején nem sikerült lemásolnia a tábláról
a feladatokat, s így nem tudta azokat megoldani,
de most már a segítségünkkel gyorsabban ír
és jobban tanul. A tanárok is észrevették a
változást, és a mamája amikor meglátogatjuk
őt, nem győz hálálkodni.
Mivel messze lakik, elmegy az egész
délutánom, amikor meglátogatom, de ez nem
elveszett idő! Este mindig nagy örömet érzek a
szívemben.
Az osztálykirándulásra szerettük volna, ha ő
is velünk jön. Mindannyian készek voltunk,
hogy felváltva vigyük őt kisebb távolságokon.
Estére elfáradt, de nagyon boldog volt: életében
először vett részt egy kiránduláson.
Most már nem mondja, hogy nem tud
járni. Mindent erejével próbálkozik és néha
sikerül is neki. Az orvosai nagyon csodálkoztak,
hogy mennyit fejlődött, és nem tudják
megmagyarázni az okát.
Mi az osztályban erre csak annyit mondunk:
„Ez a szeretet műve”.

L.M.
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Mit ért ezen Pál apostol?
Azt tanítja ezzel a parancsal, hogy a
keresztény magatartás alapja és ösztönzője a
felebarát iránti szeretet.

Ok, ezt tudom! Nem szabad
rosszat tennem másoknak!
Igen, de aki szeret, az nemcsak egyszerűen
kerüli a rosszat. Aki szeret, megnyílik mások
felé, akarja és teszi a jót, odaajándékozza
magát: kész odaadni az életét azért, akit
szeret. Ezért írja Pál, hogy a felebarát iránti
szeretet által nemcsak megtartjuk a
törvényt, hanem „be is teljesítjük”.
A tíz parancsolat…
Újra át kellene vennem.
Az első…

Ha az egész törvény a felebarát iránti
szeretetben áll, akkor a többi parancsot
olyan eszköznek kell tekintenünk, mely
megvilágosít és vezet bennünket, hogy az
élet szövevényes helyzeteiben meg tudjuk
találni az utat a mások iránti szeretethez.
hogy lehet, hogy Pál nem az
Isten iránti szeretetről beszél?
a felebarát iránti szeretet kifejeződése az
Isten iránti szeretetnek. Hiszen Istent szeretni
annyit jelent, mint tenni az akaratát. S az
akarata az, hogy szeressük felebarátunkat.
Chiara Lubich igemagyarázatából - Adaptáció: Centro Gen 3

SZERESD FELEBARÁTODAT,
MINT ÖNMAGADAT!
MI A MÉRTÉKE ENNEK
A SZERETETNEK?

HELYEZZÜK UGYANARRA A
SZINTRE A FELEBARÁTOT,
MINT ÖNMAGUNKAT.
VEGYIS VÁLTOZTASSUK MEG
TELJESEN MEGSZOKOTT
GONDOLKODÁSMÓDUNKAT ÉS
CSELEKEDETEINKET.

www.teens4unity.net
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Tettekben:
Elmesélem a többieknek egy
tapasztalatomat, hogyan
szerettem a felebarátot.

redazione.gen3@focolare.org
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EZT A RÉSZT KIVÁGVA EGY KÁRTYÁT KAPSZ, MELY HASZNOS ÚTITÁRSAD LESZ.

Az osztályba egy gyermekparalízisben
szenvedő lány érkezett évismétlésre, aki a
betegsége miatt nem tud járni.

Memória Kártya

„Az egész törvény ebben a mondatban
teljesedik be: szeresd felebarátodat,
mint önmagadat.”
(Gal 5,14 )
VÁGD KI ÉS HAJTSD FÉLBE!A BELSŐRÉSZÉRE FELÍRHATOD AZ ÉLETIGÉVEL KAPCSOLATOS GONDOLATAIDAT!

„S HA ÉN LENNÉK A HELYÉBEN?”

