Az osztályban
gyakran
elmondtam azt,
hogy mit gondolok
róla, és ezért
többször
behivatta
anyukámat.

Azt mondtam,
hogy bocsánatot akarok
kérni.
Meséltem neki a megtérésemről,
a szeretetről és az egységről,
amit felfedeztem.
Annak ellenére, hogy
az elején félreértett,
folytattam a mésélést
arról, hogy mit élek
most, és az Istennel
való új kapcsolatomról,
annak ellenére, hogy ő
nem hívő.
A beszélgetésünk
folytatódott, és én
valóban boldog voltam.
Jó kapcsolat született
köztünk és sok pozitív
dolgot fedezek fel
benne, amit előtte
nem tudtam vagy nem
akartam látni.
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Mi a titka
ennek?
Jézus szavai.

Elegendő lenne erőt fordítani
csupán az Evangélium
egyetlen igéjének az életre
váltására, és így nem várt
segítséget, egyedülálló erőt
találni benne.
Mert ezek a szavak, mivel
Isten van jelen bennük,
SZABADDÁ
ÉS TISZTÁVÁ TESZNEK,

MEGVÍGASZTALNAK,

ÖRÖMÖT
ÉS BÖLCSESSÉGET
ADNAK.
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Valaki azt gondolhatja,
hogy az Evangélium igéi túl
magasröpptűek és nehezek,
távol vannak a mindennapi
élettől és gondolkodástól, és
így hallgatásba burkolózhat,
elbátortalanodhat.
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Egy nap a tanítás után kértem,
hogy beszélhessek vele, de ő,
azt gondolva, hogy tiltakozni
akarok a rossz jegy miatt, amit
adott, nem fogadott.
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Mi volt ehhez
az első lépés?
Szeretni a
zenetanárnőmet.
Sohasem értettem
vele egyet.

Amikor megértettem,
hogy mit jelentene
szeretni, úgy éreztem,
hogy bocsánatot kell
kérnem tőle.
Elkezdtem jól viselkedni
az osztályban és
igyekeztem nem tiltakozni
a döntései ellen.
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„Sziasztok!
Veronika vagyok,
Csehországban lakom.
Amikor megismertem
az egyesült világ
Ideálját, megértettem,
hogy az életemnek
meg kell változnia.

Az első lépés

Chiara Lubich igemagyarázatából – adaptáció: Gen3 Központ

A Z ÉLET IGÉ JE

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

Megoszthatjuk
tapasztalatainkat néhány
barátunkkal, akik szintén
AZ ÉLETE TÖRVÉNYÉVÉ
tették az Evangéliumot,
így látni fogjuk, hogy
megszületik egy közösség,
mely tanúságot tesz
Krisztusról a Föld minden
pontján.
IGÉK ET,
Ide írom AZ k…
ne
amik segíte

Minden alkalommal, amikor
a kísértések le akarnak győzni,
ez az ige ösztönözhet minket
az újrakezdésre.

Ezek nem
egyszerűen
javaslatok,
útmutatások, parancsok.

Jézus igéjében maga
Jézus van jelen, aki
beszél, aki hozzánk szól.
A szívünkbe fogadva az Igét
úgy, ahogyan Ő szeretné
hogy befogadjuk
– azaz életre váltva –,
egyek vagyunk Vele,
és Ő megszületik vagy
növekszik
bennünk.

Elegendő lenne egy
kicsi, gyors „megtérés”
ahhoz, hogy kitörjünk a
magunkba zártságból és
megnyíljunk Isten felé, hogy
megtapasztaljunk egy új
életet: az igazit.
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