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Láttam messziről, hogy egy nagy csomagot cipel,
hogy betegye az autóba.

Úgy tettem, mintha nem is hallottam volna, és
tovább játszottam.
A barátaim is azt mondták, hogy ne foglalkozzak a
nagynéném hívásával, mert túl kicsi vagyok, hogy egyedül
cipeljem azt a nagy csomagot.
De bennem egy hang egyre erősebben mondta: „Sameh,
te Jézushoz tartozol, te más vagy!
Jézus az, aki hív, mondtam magamban.
Otthagytam a barátaimat és futottam segíteni a
nagynénémnek.
A barátaim először csak nevettek rajtam, de miközben
próbáltam a vállamra emelni azt a nagy csomagot,
hirtelen mind ott termettek körülöttem és segítettek,
hogy elvigyem az autóig.

Az egyikük azt mondta: „Aki szeret, azt
Jézus betölti az örömével.” Abban a
pillanatban úgy éreztem, az örömöm
megszázszorozódik.

Te mit tettél volna?
www.teens4unity.net

http://wordteens.focolare.org/

Tettekkel szeretni?
Mi köze van ennek a hithez?
Szent János apostol figyelmezteti a
közösségeket, hogy ügyeljenek bizonyos
emberekre, akik szavaikkal ugyan megvallják
Jézusba vetett hitüket, de ezt a hitet nem
követik tettek.
Értem! Ennek a szeretetnek tehát az egyik
legfontosabb tulajdonsága az, hogy konkrét.
Jézus nem szép szavakkal szeretett, hanem
ahol csak járt, jót tett, mindenkit meggyógyított,
készséggel rendelkezésére állt mindenkinek,
aki hozzá fordult, kezdve a legelesettebbeken,
a legszegényebbeken, a társadalom
kivetettjein, és az életét adta értünk.
Emlékszel Jézus valamelyik tettére?
Keress az Evangéliumban ilyen
történeteket!
És mit jelent az, hogy az
igazsággal kell szeretnünk?
A keresztény szeretet a szeretet igazságából
akar meríteni, amit Jézusban találunk meg.
Oly módon és mértékkel kell hát szeretnünk,
ahogy azt Jézus megmutatta nekünk.
A mondanivalója teljesen világos. Meghív a
hiteles keresztény életre, melyet Jézus
annyira hangsúlyozott.
Hitelesség = Tanúságtétel!
Ez az, amit a barátaim szeretnének látni,
amikor a kereszténységről beszélek.
Kezdjünk el mi elsőként tanúságot
tenni Jézus szeretetéről!
Chiara Lubich igemagyarázatából - Adaptáció Centro Gen 3

MemóriaKártya
TETTEKKEL
SZERESSÜNK TEHÁT
ÉS NE SZAVAKKAL!
KEZDJÜK A
LEGALÁZATOSABB
SZOLGÁLATOKKAL
NAP MINT NAP A
MELLETTÜNK LÉVŐ
FELEBARÁTOK FELÉ!

Tettekben…
KERESD MEG AZ
EVANGÉLUMBAN, JÉZUS
MIKOR SZERETETT
KONKRÉTAN:

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

Miközben a barátaimmal játszottam, meghallottam
hogy a nagynéném szólít.

„NE SZERESSÜNK SE SZÓVAL, SE
NYELVVEL, HANEM TETTEL ÉS
IGAZSÁGGAL!”
VÁGD KI ÉS HAJTSD FÉLBE!A BELSŐRÉSZÉRE FELÍRHATOD AZ ÉLETIGÉVEL KAPCSOLATOS GONDOLATAIDAT!

Szia, Sameh vagyok Irakból! Elmesélem, mi történt
velem. Egy nyári napon a rokonaimmal és néhány
barátommal elmentünk kirándulni.

(1Jn 3,18)

