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Előző tavasszal hallottunk
egy ﬁatal, nagyon szegény
asszonyról, akinek hat
gyereke van és várja a
hetediket. Eldöntöttük,
hogy meglátogatjuk,
hogy megértsük, mire van
szüksége.
Valóban nagy dolgok hiányoztak:
a házukban két betört ablak is
volt, és közeledett a tél.

Megszerveztük
az általunk és
anyukáink által
készített édességek
árusítását. A keresett
pénzből sikerült
megjavíttatnunk a két
ablakot és a bejárati
ajtót, és vásárolni
egy kis fatüzelésű
kályhát.
Mindezek után valóban
boldognak éreztük magunkat,
és újra meggyőződtünk arról,
hogy mennyire igaz az, amit az
Evangélium mond: adtunk, de
sokkal többett kaptunk, nagy
örömöt a szívünkbe.
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Szavainak olyan
súlya és mélysége
van, amilyen más
szavaknak nincs.
Azt az életet
tartalmazzák, fejezik ki
és közlik, melynek nincs
vége, mert magának
Istennek az élete.
Akkor is, ha a múltban
lettek kimondva, nem
egyszerű emlékek
csupán, hanem szavak,
melyekkel Ő ma
mindnyájunkhoz szól
és minden korok és
kultúrák emberéhez:
egyetemes szavak.

Ha életre váltjuk
őket:
békét adnak
az aggódás
és a félelem
pillanataiban is;
örömöt adnak
a fájdalom és a
kínok között.
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Meghívottak vagyunk életre váltani
őket, akkor is, ha úgy tűnik, túl
sokat kérnek:
szeretni a felebarátot, tudni
megbocsátani, a másikat
szolgálni, imádkozni az
ellenségekért...
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Valakinek közülünk eszébe jutott,
hogy otthon van egy régi tűzhelyük,
amit már nem használnak, és a
szülei beleegyezésével elhoztuk
ennek a családnak.
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Sokszor segítünk embereknek,
akik szükséget szenvednek,
és minden ilyen alkalommal
boldogok vagyunk.
Természetesen nem ezért
tesszük, hanem azért, hogy
másokat tegyünk boldoggá, mert
másokat szeretnénk szolgálni
ahelyett, hogy önző módon
magunkra gondolnánk.

Nem volt kályhájuk, hogy fűtsenek
és hely a főzéshez. A bejárati ajtót
nem lehetett becsukni.
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Vágd ki, hajtsd össze, és lesz egy hasznos könyvjelződ!

AZ ISKOLÁBAN:

OTTHON:

Sziasztok!
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Jézus egy igéjét élve éljük a teljes
Evangéliumot, mert Ő minden
igéjében mindent ad, Ő maga jön,
hogy bennünk éljen.

Olyan, mint egy csepp az Ő
isteni bölcsességéből, ami
mélyre hatol bennünk és a
mi gondolkodásmódunk,
akaratunk és tetteink
helyébe lép az élet minden
helyzetében.

Jelöld be
hogyan éled
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SPORT ÉS
BARÁTOK...

TANULÁS...
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