
SZERESS 
ÉS MEGÉRTED

Jézus utolsó beszédének 
középpontjában a SZERETET áll: az 
Atya szeretete a Fiú iránt és az 
ember szeretete Jézus iránt, ami azt 
jelenti, hogy megtartjuk parancsait.

Elképzelhetetlen olyan keresztény, 
akiben nincs lendület, akinek ez a 
szeretettöltet nincs a szívében.

Az óra nem jár, nem mutatja az idıt 
– mondhatni nem is óra –, ha nincs 
benne elem. Ugyanígy a keresztény 
sem érdemli meg a keresztény 
nevet, ha nincs benne állandó
készség és törekvés arra, hogy 
szeressen. 

Vegyük nagyító alá…

Jézus összes parancsolatát 
ugyanis ez az egy foglalja össze: 
szeressük Istent és a 
felebarátot , akiben Jézust kell 
látnunk és szeretnünk. 
A szeretet nem puszta érzelem, 
hanem élet, mely testvéreink, 
fıként a mellettünk élık 
szolgálatában lesz kézzel 
fogható : sok apró, alázatos 
szolgálatban .

A szeretet a fény forrása: ha 
szeretünk, jobban értjük 
Istent, aki szeretet.
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«Aki szeret engem,
azt Atyám is szeretni fogja. 
S én is szeretni fogom, és

kinyilatkoztatom magam neki.»
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A Gen3 Központok gondozásában
Chiara Lubich írásának  felhasználásával

Írd le te is a tapasztalataidat ide:

Történt egyszer,

hogy…

Amikor éjszaka biciklizünk, s 
egy pillanatra megállunk, 
sötétbe borul minden, de ha 
újra tekerni kezdünk, a 
dinamó elegendı fényt 
szolgáltat ahhoz, hogy lássuk 
az utat.

Így van ez az életben is. Ha 
azt akarjuk, hogy 
felragyogjon a hit és a 
remény fénye bennünk, elég 
mindig újra lendületet venni a 
szeretetben: az igazi 
szeretetben , mely ad és 
semmit sem vár.   

Véget ért a buli és a barátom 
lakása romokban hevert. 
Minden szanaszéjjel, mindenütt
kosz. Ahogy szétnéztem a 
társaságon, láttam, hogy itt 
senki sem fog nekilátni a 
rendrakásnak, így elkezdtem 
én. Padlótörlés közben az egyik 
barátom odajött hozzám és 
megkérdezte: „Mit foglalkozol te 
ezzel? Majd megcsinálja valaki 
más.” Határozottan ezt 
válaszoltam: „Keresztény 
vagyok és szeretném ennek 
jelét is adni.”
Örültem és béke volt bennem, 
miközben a szívemet elöntötte 
a boldogság, amiért tanúságot 
tudtam tenni az életemrıl, a 
Szeretet - Istenr ıl, akit 
választottam.

Marco(Olaszország)

Írj 3  konkrét tettet , melyrıl 
úgy érzed, hogy Isten kéri, 
hogy tedd meg szeretetbıl a 
körülötted lévık felé.
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