AMI FONTOS

A SZERETET...
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KÉPES ADNI ANNAK, AKINEK NINCS
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Ez a könyvjelző segíteni fog, hogy éld az Élet Igéjét a hónap folyamán
Chiara Lubich
TRENTO

E

mlékszem a Fokoláre
Mozgalom kezdetére,
amikor az új karizma
a szegények iránti
különleges szeretetet
ültette a szívünkbe.
Amikor találkoztunk
velük az utcán,
felírtuk egy kis
jegyzetfüzetbe a
címüket, hogy
felkereshessük
őket, hogy
segítsünk nekik.
Jézust láttuk
bennük...
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„NEKEM TETTÉTEK”

(Mt 25,40)

Miután meglátogattuk őket viskóikban, meghívtuk őket
magunkhoz ebédre.
Nekik tartogattuk a legszebb asztalterítőt, a legjobb
evőeszközöket, a legjobb falatokat. Az első
fokolárban az asztalnál így foglaltunk helyet:
egy fokolarina, egy szegény, egy fokolarina,
egy szegény…
Egy nap úgy éreztük, az Úr azt kéri tőlünk, hogy váljunk
mi magunk szegénnyé, hogy így szolgálhassuk a
szegényeket és mindenkit. Ezért mindegyikünk az első
fokolár egyik szobájának közepére tette mindazt,
amiről úgy gondolta, hogy felesleges a számára.
Volt ott tavaszi kabát, egy pár kesztyű, kalap,
még egy szőrmebunda is… Azóta pedig, hogy adni
tudjunk a szegényeknek, olyan vállalatokat alapítottunk,
amelyek munkahelyet biztosítanak, nyereséget
termelnek, amelyet a rászorulók kapnak meg.

AZ ÉLET IGÉJE

Azonban még sokat kell tennünk a szegényekért.

adjak a másiknak a magaméból? A másikat is Isten
Miért
teremtette, úgy, mint engem. Testvérem ő, lényem része.

„AKINEK KÉT RUHÁJA VAN, AZ EGYIKET ADJA
ODA ANNAK, AKINEK EGY SINCS! S AKINEK
VAN MIT ENNIE, UGYANÍGY TEGYEN!”
(Lk 3,11)
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Chiara Lubich egyik válaszából - Adaptáció Centro Gen 3

MENNYI
KINCS,
AMIT

ELAJÁNDÉKOZHATUNK
CSAK A
SZÜKSÉGEST
TARTSUK MEG

AZ EVANGÉLIUM
SZAVA
NEM
UTÓPIA

„Nem tudok kárt tenni benned anélkül, hogy meg ne sebezném
saját magamat is” – mondta Gandhi. Ajándéknak lettünk
teremtve egymás számára, Isten képmására, aki Szeretet.
A szeretet isteni törvénye be van írva génjeinkbe.
Felebarátunk szükséglete mindenki szükségletévé kell, hogy
váljon. Valakinek beteg az édesanyja? Úgy segítem őt, mintha
az enyém lenne.

-

aki éhes? Mintha én lennék éhes, és úgy próbálom
Van,
előteremteni az ételt, mintha saját magamnak tenném.

Ez a jeruzsálemi első keresztények tapasztalata.
Finomítani kell érzékenységünkön, és el kell sajátítanunk
bizonyos ismereteket ahhoz, hogy ténylegesen segíteni
tudjunk, hogy megtaláljuk a testvériség megélésének módját.
Adhatjuk szívünk szeretetét, kinyilváníthatjuk baráti
szándékunkat, átadhatjuk örömünket.

-

hogy sok mindent összegyűjtünk arra gondolva, hogy
L ehet,
egyszer majd szükségünk lesz rá, miközben környezetünkben

valakinek sürgősen éppen arra volna szüksége.
Ahogyan minden növény csak annyi vizet szív fel a talajból,
amennyire szüksége van, úgy mi is próbáljunk meg csak annyit
birtokolni, amennyi nélkülözhetetlen. Jobb, ha időnként azt
vesszük észre, hogy hiányzik valami; jobb kicsit szegénynek
lenni, mint kicsit gazdagnak.

-

Ha mindannyian megelégednénk a szükségessel – mondta
„ Szent
Vazul –, és fölöslegünket a nélkülözőknek adnánk, nem
lenne többé sem gazdag, sem szegény.”
Próbáljuk meg, kezdjünk el így élni! Jézus biztosan nem fog
megfeledkezni arról, hogy elküldje nekünk a százszorost; így
további lehetőségünk lesz arra, hogy adjunk. Végül pedig azt
fogja mondani, hogy amit bárkinek is adtunk, azt Neki adtuk.

-

