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AKI NEM  
KÜZD, 
NEM IS  
GYİZHET 

„Ha valaki követni akar, 
de nem gy őlöli apját, anyját, 
feleségét, gyermekeit, fivéreit és 
nıvéreit, s ıt még saját magát is, 
nem lehet a tanítványom.”  

Lk 14,26

A Gen3 Központok gondozásában 
Chiara Lubich  írásának felhasználásával 

Vegyük lencse alá…  

Mit szólsz ehhez? 
Ugye hallatlanul sokat követel ez a 
radikális ige? Jézus, aki felbonthatatlan-
nak mondta a házasságot és azt paran-
csolta, hogy szeressünk mindenkit – így 
különösen is a szüleinket –, ugyanaz a 
Jézus most mégis azt kívánja, hogy 
szorítsuk háttérbe minden szép földi 
érzelmünket, amennyiben azok aka-
dályoznák az iránta való szeretet 
közvetlenségét.   Ilyesmit csak Isten 
kívánhat. Jézus valóban kiszakítja az 
embereket természetes életmódjukból 
és mindenekelıtt önmagához akarja 
kötni ıket, hogy megvalósítsa a földön 
az egyetemes testvériséget. 

Egyetemes testvériség: úgy tekinteni minden 
emberre, hogy ı is a mennyei Atya 
gyermeke, tehát testvér, aki méltó szeretetre. 

Ezek a szavak 
mindenkor érvényesek, a 
mi korunkban is és 
érvényesek minden 
keresztényre; tehát rád 
is vonatkoznak. 
A mai idıkben számtalan 
alkalom kínálkozik, hogy 
megvalósítsd Jézus 
tanítását. 

Talán van valaki a családodban, aki 
ellenzi a kereszténységet? 

Jézus azt kívánja, hogy tégy tanúságot 
róla az életeddel  és alkalmas 
pillanatban a szavaiddal is, annak 
ellenére, hogy esetleg gúnyolnak vagy 
gyaláznak miatta. 
Egyik testvéred gyanús, vagy 
egyenesen helytelen szándékkal akar 
egy bizonyos társaságba bevezetni?  
Ne tarts vele!  

Hitetlen családból 
származol és Krisztushoz 
való megtérésed miatt 
szakadás támadt 
köztetek?  Ne riadj meg!   
Ez az evangélium 
következménye. Ajánld 
fel Istennek 
gyötrıdésedet 
szeretteidért, de ne add 
fel! 

Tedd meg, amit elhatározt ál!  
Aki nem küzd, az nem is gy ızhet. 

„… s ıt még saját magát is”  
Az üldöztetések földjén élsz, és ha kiállsz 
Krisztus mellett, az életedet veszélyezteti? 
Légy bátor! Van, amikor még ezt is 
megkívánja hitünk. A vértanúk kora soha 
nem ér teljesen véget az egyházban. 
Életünk során el ıbb-utóbb 
mindannyiunknak választanunk kell  
Krisztus és a világ dolgai között, hogy hiteles 
keresztények maradhassunk. Számodra is 
elérkezik ez a pillanat. 

Ne félj!  Ne féltsd az életed! Jobb 
elveszíteni azt Istenért, mint nem 
találni meg soha többé. A másik 
Élet valóság! 
Ne féltsd szeretteidet sem!  Isten 
szereti ıket.  Egy napon majd – ha 
képes leszel arra, hogy Istent 
jobban szeresd náluk – İ melléjük 
áll, és szeretetének mindeneket 
vonzó igéivel fogja hívni ıket.  Te 
pedig segítesz majd nekik, hogy 
veled együtt Krisztus igazi 
tanítványaivá legyenek. 
 

Van egy ateista testvérem, akivel nem 
sok kapcsolatom volt , mielıtt elment 
volna itthonról. Mióta a „Gyerekek az 
egységért” ideálját élem, minden meg-
változott. Mindenekel ıtt  igyekeztem 
kiverni a fejemb ıl azt az elképzelést, 
hogy én vagyok a jó, ı pedig a rossz, 
akitıl meg kell védeni magam és meg  
kell térítenem.  Egyszerően csak szeret-
nem kellett. Bár nem volt könnyő, mert 
mindig voltak újabb érvei, hogy ellent 
mondjon nekem. Egy napon megkérdezte 
tılem, hogy mit gondolok a mennyor-
szágról. Úgy tőnt, hogy tényleg meg akart 
hallgatni. Elmondtam neki, hogy az igazi 
boldogság az, ha valaki önmagát 
ajándékozza másoknak. Egy másik alka-
lommal arra kérdésére válaszoltam, hogy 
miért van fájdalom. Beszél tem neki a 
Szeretet-istenr ıl, és az ember szabad-
ságáról.  Minden alkalommal számot 
vetettem azzal, hogy mennyire eltérıek a 
nézeteink. Ezért szinte féltem elmondani 
ezeket, de rájöttem, ha szavaim nem 
elméletek, hanem abból születnek, 
amit  az életemb ıl lát minden nap, 
valami változik az ı szívében. 
Sole - Spanyolország 

Írd le te is a tapasztalataidat itt:  Tanítványok: szó eredeti jelentésében 
azok, akik tanulnak a Mestertıl, és 
követik az életstílusát is. 


