Vágd ki, hajtsd össze, és lesz egy hasznos könyvjelződ!
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Odafönn!

Chiara Lubich igemagyarázatából – adaptáció: Gen3 Központ

Egy szórakozóhelyen
voltunk, ahol az
osztálytársaim
elkezdtek alkoholt inni
és dohányozni.

Nem tetszett ez a fajta
szórakozás, ezért úgy
döntöttem, hogy elmegyek, és
nem veszek részt ezen az esti
programon.
Ki fognak cikizni – gondoltam
–, de nem vagyok egyedül:
a világon sokan mennek az
árral szemben úgy, mint én.

Mi volt a mi programunk?
Városnézés.
A következő este az egész
osztállyal megbeszéltük
kellő kritikával a választási
lehetőségeket.
Osztálytársaink véleménye
nem változott meg, és nem
vettek részt az általunk
szervezett esti programokon
sem, melyeket kitaláltunk
egész hétre, de tiszteletben
tartottak minket.

Te mit tettél
volna az én
helyemben?
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„Sziasztok!
Marcus vagyok
Németországból.
Nem olyan régen
az osztállyal
tanulmányi hétre
mentünk egy
városba.
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Ahogy kimentem a
szórakozóhelyről, egy
barátom úgy döntött, hogy
velem tart.
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Ezek a szavak elmondják
nekünk, hogy létezik egy világ,
ahol az igazi szeretet, a teljes
közösség, az igazság, a béke,
a szentség és az öröm
uralkodik. Egy olyan világ,
ahová a rossz nem tud
belépni többé. Egy világ, ahol
tökéletesen teljesül az Atya
akarata, aki végtelenül
szeret minket .
Ehhez a világhoz
tartozik Jézus.

Ebbe a világba nemcsak
meghívottak vagyunk,
hanem már most hozzá
tartozunk.

Mi azonban ki vagyunk
téve ezernyi veszélynek,
nehézségnek és kísértésnek,
melyek megingathatnak.
Fékezhetik előre
haladásunkat, sőt hamis
célok felé téríthetnek.
„Azt keressétek,
ami odafönn van!”
Ez az életige arra ösztönöz,
hogy éljünk a Jézus által
hozott értékek szerint, és
környezetünkben tegyünk
tanúságot róluk: egyetértés
és béke, testvérek szolgálata,
megértés és megbocsátás,
becsületesség, igazság,
kifogástalan magatartás a
sportban és az iskolában,
hűség, tisztaság, az élet
tisztelete stb.
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Kivel nem esett már
meg, hogy találkozott
alamizsnát kéregető
emberekkel az utcán,
a templom vagy a
bevásárlóközpontok előtt?
Itt a pillanat, hogy ne
menjünk el mellettük
közömbösen.
Egy mosoly vagy egy
„szia” már egy lépés
lehet feléjük.

Mely ÉRTÉKEK szerin
t
akarok élni?
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Azért, hogy ne maradjunk
bizonytalanságban, valósítsuk
meg e hónapban Jézusnak azt
a törvényét, amely az összes
többi összefoglalása:
minden testvérben Jézust
lássuk, és helyezzük
magunkat az Ő szolgálatába.

Mit tegyünk azokkal
az osztálytársainkkal,
akiknek nehezen megy
a tanulás?
Gondoltál már arra,
hogy együtt tanulj
velük?
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