
Életige

„A másikat 
élni”

„A másikat élni”
azt jelenti, hogy 
nem élhetünk 
magunkba zárkó-
zottan, eltelve 
saját 
aggodalmainkkal, 
dolgainkkal, 
ötleteinkkel, 
vag bármivel, 
a it a magunké-
nk tudhatunk.

komplexusain és fogyatékosságain; 
vagy egyszerűen segítünk neki, hogy 
önmagából kilépve elinduljon Isten és 
a felebarát felé, és így megtaláljuk 
vele együtt az élet teljességét 
és az igazi boldogságot.

Háttérbe kell húzódnunk azért, hogy 
oda tudjunk figyelni a másik emberre, 
hogy bárkivel eggyé váljunk, és felemel-
jük őt, hogy felül tudjon emelkedni szo-
rongásán,  aggodalmain, fájdalmain, 

Reggeltől estig, 
felkeléstől az
elavásig, az 
iskolában, 
az utcán, 
játszótéren, 
otthon, mindig 
találhatunk alkalat  a szolgálara.
És köszönjük meg, ha 
minket szolgált valaki.

Tegyünk mindent a 
testvérben élő 

Jézusért! 
Ne hagyjunk ki 

senkit, és szeressünk
 mindig elsőként!

Szolgáljunk mindenkit! 
Csak így leszünk „nagyok”.

Például kistestvérünkkel 
játszunk, vagy segítünk neki
a lecke megírásában.

„Aki nagyobb köztetek, 
legyen olyan, mint a legkisebb, 
és az elöljáró olyan, 
mint a szolga!”            (Lk 22,26) Az a szeretet, amelyért az 

utolsó helyet foglalja el, és 
kicsinnyé lesz mások előtt.

„Kicsinnyé válni”
 
a másikkal szemben azt jelenti, 
hogy megpróbálunk minél mélyebbre 
hatolni a lelkébe, hogy megoszthassa 
velünk szenvedéseit, és mindazt, 
        ami érdekli őt. 

Történt egyszer, hogy…
Egy nap nagybátyámék unokatestvére-
immel eljöttek hozzánk. Ebéd után a 
7 éves Antónió kivételével a többiek 
elmentek otthonról. Én a barátaimmal 
szerettem volna focizni menni, de így
 itthon maradtam.  Játszottunk. 
Később az az ötletem támadt, hogy 
vágjunk ki papirfigurákat. Megrajzol
tam őket, kiszíneztük, és kb. 1 óra
alatt sikerült befejezni őket.
Látta , hogy Antóniónak nagyon 
tetszik, ezrt csináltam két bárány 
figurát is. Ete, amikor a szülei meg-
érkezte, észrevettem, hogy szeretné
hazavinni a figurákat. Neki ajándéko-
tam, noha sok munkám volt benne. 
agyon örült neki, de én jobban örül-
em, mert boldoggá sikerült tenni 
bene Jézust.
                           Luca - Olaszország

„Olyan, mint 
         a szolga!”

Csak akkor érthetjük meg, 
ha arra gondolunk, hogy a 
keresztényre jellemző
 magatartás a szeretet.

Ez egyike a 
Jézusi paradoxonoknak. 


