Váratlan találkozás
Hazafelé tartottam az iskolából, amikor megláttam egy
lányt az utcán, aki keservesen sírt.
„Mi történhetett vele?”, kérdeztem magamban.
Gondolkodás nélkül odaléptem hozzá.

Megkérdeztem tőle, hogy van és hogy tudok-e
valamit segíteni… Fölnézett rám és elcsukó hangon
elkezdte mesélni a történetét. Kislány volt, amikor
elveszítette az édesanyját. Ez a fájdalom még ma is
annyira erős, hogy úgy érzi, nincs semmi értelme az
életének.

Éreztem, hogy minden további programomat félre
kell tennem, és vele kell maradnom, hogy szeressem
és közel legyek hozzá. Elkezdtünk beszélgetni, és
végül én is mesélni kezdtem magamról.
Három éves voltam én is, amikor elveszítettem az
édesanyámat. Idővel azonban megértettem, hogy nem
állhatok meg ennél a fájdalomnál, felfedeztem, hogy van
egy Atyám, Isten, aki végtelenül szeret engem. Az ő
szeretete minden űrt betöltött az életemben. Elmeséltem,
hogyan próbálom viszontszeretni Istent, azzal, hogy én is
törekszem szeretni azt, aki éppen mellettem van.

Az új barátnőm, miközben elbúcsúztunk és
megköszönte, hogy meghallgattam, már teljesen
boldognak látszott, mintha kicserélték volna.
Nagyon fontos volt számomra ez a váratlan találkozás.
Láttam, hogy Jézus, aki a legjobb barátunk, nemcsak
engem tehet boldoggá, hanem képessé tesz arra is,
hogy ezt az örömet másoknak is elvigyem.

János apostol arról az életről beszél, mely megnyitja az
Istennel való egyesülés útját, és megtapasztaltatja velünk,
hogy Isten a szeretet.
Mi is megélhetjük ezt?
Igen! A tapasztalatainkon keresztül, különösen, amikor
tettekre váltjuk a testvér iránti szeretet parancsát. A
szeretet által belépünk Isten életébe.
Istennek az életébe?
Hogyan lehetséges ez?
Amikor éljük a szeretet parancsát, Isten birtokba vesz
minket, és ennek összetéveszthetetlen jele az az élet, az a
béke, az az öröm, amelyet már itt a földön megízleltet
velünk.
És ha nincs meg a testvérek iránti szeretet?
Ha hiányzik a szeretet, akkor minden elsorvad és
meghal. Ebből érthető, hogy miért tapasztalunk beteg
tüneteket a mai világban: a lelkesedés és az ideálok
hiányát, a középszerűséget, az unottságot, vágyat a
menekülésre a társadalomból, az értékek kiüresedését stb.
És én mit tehetek?
A radikális megoldás, az orvosság ezekre a tünetekre, az,
ha szeretjük a testvéreinket, ha éljük a szeretet parancsát,
amely minden más parancsolatot magába foglal.
Ha így szeretek, az valóban segít majd másoknak?
Amikor a szeretet parancsát éljük, ebből nemcsak mi
merítünk erőt, hanem egész környezetünkre hatással van;
kisugárzik és tovaterjed, mint az isteni melegség hulláma,
behatol a kapcsolatokba embertől emberig, csoporttól
csoportig, és lassan-lassan megváltoztatja a társadalmat.
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AZ ELŐTTEM
NYÍLÓ TÁVLATOK

Mit jelent átmenni a halálból az életbe?

Nagy üdvözlet Beatriztől ANGOLÁBÓL!

iBrother

Memória Kártya

„Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe,
mert szeretjük testvéreinket.”

VÁGD KI ÉS HAJTSD FÉLBE!A BELSŐRÉSZÉRE FELÍRHATOD AZ ÉLETIGÉVEL KAPCSOLATOS GONDOLATAIDAT.

AZ ÉLETÜNKBŐL

(1Jn 3,14 )

Az Élet Igéje arra emlékeztet,
hogy a világban,
ahol az erősebb és a
ravaszabb törvénye
érvényesül, ahol előnyt élvez
a felelőtlenség, ahol néha úgy
tűnik, hogy mindent megbénít
az anyagiasság és az önzés,
nekünk a testvéri szeretetet
kell megvalósítanunk. Ez
lesz az orvosság, mely
meggyógyít körülöttünk
mindent!
www.teens4unity.net
http://wordteens.focolare.org/
iBrother

Tettekben
Elhatározom, hogy szeretek…

MINDENKI KÜLÖNBÖZIK
A MÁSIKTÓL.
ITT BEJELÖLHETEM, AMIKOR
SIKERÜLT SZERETNEM VALAKIT,
AKIVEL TALÁLKOZTAM.
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EZT A RÉSZT KIVÁGVA EGY KÁRTYÁT KAPSZ, MELY HASZNOS ÚTITÁRSAD LESZ.
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