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megbocsátan
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A szüleim válása után sokat
szenvedtem, mert nem
tudtam megbocsátani
édesapámnak, hogy
elhagyott minket.

Másik családja lett és én
sokáig beszélni sem
akartam vele. De az
evangélium mely arra
hív, hogy az
ellenségeinknek is
megbocsájtsunk, nem
hagyott nyugodni.
Kértem Jézust, hogy
segítsen megtenni ezt a
lépést.
A társaim szeretete is,
akikkel együtt éljük az
Élet Igét, sokat segített.

Arra gondoltam,
az édesapák
ünnepén küldök
neki ajándékot,
hogy érezze,
megbocsájtottam
neki.

A ajándékom meghatotta és
elmondta, hogy számára a
gyermekei a legértékesebbek.
Ettől a naptól megváltozott a
kapcsolatunk: mintha a
szívem ajtaját újra
megnyitottam volna felé.
Amikor egy
telefonbeszélgetés
alkalmával megosztotta
velem, mennyire egyedül
érzi magát, megragadtam az
alkalmat, hogy meséljek neki
a felfedezésemről, hogy Isten
végtelenül szeret minket.
Derűs hangon búcsúzott el, és
azt mondta, eljön, hogy
beszélgessünk még erről.

Nem könnyű élni ezt a
helyzetet, de
megértettem, hogy
mindenki hibázhat és
mindenkinek szüksége
van a lehetőségre,
hogy újrakezdjen.
Braziliából

Jézus ezzel a válaszával
azt jelzi, hogyan marad
halála után az övéi között,
és elmagyarázza, miként
lehetünk kapcsolatban vele.

Észre kell vennünk, hogy
mindegyik a kölcsönös
szeretet parancsában
foglalható össze, amelyről
Jézus adott példát, amikor
megmosta a tanítványai
lábát.

lai,
ládi, az isko
Néha a csa ti kapcsolatainkat
vagy a bará teszik próbára…
félreértések

Isten azt parancsolja minden
kereszténynek, hogy a másikat
önmaga teljes odaajándékozásáig
szeresse, úgy, ahogy azt Jézus
tanította és tette.

Melyik út vezet ilyen
mély közösségre vele?

Hogyan fogjuk jól élni
ezt az igét?

A Jézus iránti szeretet
útja.

Úgy, hogy teljes szívünkből
és erőnkből fáradhatatlanul
éljük a kölcsönös szeretetet.
És ettől majd kivirágoznak
szívünkben a különböző
erények is, és képesek
leszünk megfelelni a
szentté válásra szóló
hivatásunknak.

Olyan szeretet ez, ami nem
puszta érzelgősség, mert a
mindennapi életben
nyilvánul meg, elsősorban
abban, hogy éljük az igét.
Erre a tettekben
megnyilvánuló szeretetre
Isten saját szeretetével
válaszol: a Szentháromság a
keresztény ember szívébe
költözik.

És melyik Jézusnak az a
tanítása, amelyre egy
keresztény embernek
különösen is figyelnie kell?
János evangéliumában a
„tanításom” és a
parancsaim” kifejezések
gyakran ugyanazt jelentik.
A keresztény tehát arra hivatott,
hogy megtartsa Jézus
parancsolatait, amiket
ugyanakkor mégsem tekinthet
valami törvénygyűjteménynek.
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Ha kivágod és összehajtod, egy hasznos könyvjelzőt kapsz.
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