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A Szeretet… az egyetlen kincsem.
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Ez a könyvjelző segíteni fog, hogy éld az Élet Igéjét a hónap folyamán
CAMILLA
BRAZÍLIA

B

AZ ÉLET IGÉJE

AZ ELSŐ
HELYEN

razíliában a felsőfokú
tanulmányok
elkezdéséhez le kell
tenni egy vizsgát, amit
„vestibular”-nak
hívnak. Ha ez a vizsga
nem sikerül, csak egy
év múlva lehet újra
megpróbálni.
Mi diákok ilyenkor csak
erre gondolunk, beindul
közöttünk a versengés
és otthon a családban is
csak erről beszélünk. A
szüleimnél is csak a
jövőm volt a téma: mit
fogok majd csinálni, ha
leteszem ezt a vizsgát.
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Sokat tanultam. Próbáltam megtenni minden tőlem
telhetőt, hogy felkészüljek. Nem annyira az hajtott, hogy
az első helyen végezzek, vagy hogy átmenjek a
vizsgán, hanem hogy megtegyem Isten akaratát.
Világosan éreztem, hogy ha készülök a jövőbeli
szakmámra, azzal az „Egyesült világot” építem.
Az eredményhirdetés napján, nagy meglepetésemre
megtudtam, hogy nem mentem át a vizsgán.
Bármennyire is nehéz volt, béke volt bennem. Úgy
éreztem, hogy megtettem a részemet, miközben
Jézusért tanultam. Örömmel terveztem, hogy részt
veszek a barátaim buliján, akik átmentek a vizsgán és
örömmel készültem, hogy újra elkezdek majd tanulni.
Pár nappal később felhívott az egyik osztálytársam:
– Gratulálok Camilla! – mondta.
– Bent voltam az egyetemen, és láttam, hogy három
ember visszalépett és téged írtak elsőként a helyükre.
Gondolhatjátok, mennyire örültem! Biztos voltam
benne, hogy mivel én az első helyre tettem Istent, Ő
biztosította nekem a helyet az egyetemen.

a tanítványok számára részben már ismert boldogJ ézus
ságokat idézi, azt azonban először hallják, hogy a tiszta-

„BOLDOGOK A
TISZTASZÍVŰEK, MERT
MEGLÁTJÁK AZ ISTENT.”
(Mt 5,8)

szívűek meg is láthatják Istent. Milyen tehát az a magasabb rendű tisztaság, mely ekkora jutalmat érdemel?

Chiara Lubich egy válaszából - Adaptáció Centro Gen 3

MÁR TISZTÁK
VAGYUNK
A MEGÉLT
IGE MIATT

EGYEDÜL ISTEN
ÁLLJON
SZÍVÜNK
KÖZÉPPONTJÁBAN

„TE VAGY,
URAM,
AZ EGYETLEN
KINCSEM!”

nem a vallási szertartások gyakorlása tisztítja
E lsősorban
meg a lelket, hanem az Ige. Jézus Szava nem olyan, mint
az embereké. Benne ugyanaz a Krisztus van jelen, aki bár más módon - jelen van az Eucharisztiában is. Az Ige
révén Krisztust fogadjuk magunkba, s ha engedjük őt
cselekedni, megszabadít a bűntől, vagyis tisztává teszi
a szívünket.

tisztaság tehát a megélt Ige gyümölcse: abból fakad,
Ahogy
életre váltjuk Jézus igéit, melyek megszabadítanak

ragaszkodásainktól. Ezek ugyanis elkerülhetetlenül kialakulnak bennünk, ha létünk nem Istenben és tanításában
gyökerezik. Előfordulhat, hogy a tárgyak, a
teremtmények vagy önmagunk rabjaivá válunk.
Ha viszont egyedül Isten áll szívünk középpontjában,
minden más elveszíti jelentőségét.

a nap folyamán ezzel a fohásszal fordulni
P róbáljunk
Istenhez: „Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem!”,

Ismételjük el gyakran, főként, amikor a különböző
ragaszkodások olyan álmokat, érzéseket, szenvedélyeket
ébresztenek bennünk, melyek elhomályosíthatják
tisztánlátásunkat és megfoszthatnak szabadságunktól.

