
TE VAGY
URAM AZ
EGYETLEN
KINCSEM

Jézus Szava nem olyan, mint az 
embereké. ha engedjük ıt 
cselekedni, megszabadít a bőntıl, 
vagyis tisztává teszi a szívünket. 
A tisztaság tehát a megélt Ige 
gyümölcse: Jézus igéi 
megszabadítanak 
ragaszkodásainktól. Elıfordulhat, 
hogy rabjává válunk a tárgyaknak, a 
teremtményeknek vagy 
önmagunknak. 
Ha viszont egyedül Isten áll a 
szívünk középpontjában, 
jelentıségét veszíti minden más. 

Vegyük nagyító alá…

1 Életige

„Boldogok a tisztaszívőek, 
mert meglátják az Istent.”
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A Gen3 Központok gondozásában
Chiara Lubich írásának felhasználásával

Írd le te is a tapasztalataidat a Fórumba:

Történt egyszer, 

hogy…
Luis (Kolumbia)

Megtanultam kikapcsolni a …
Gyakran néztem olyan filmeket, melyek 
tele voltak tisztátalan jelenetekkel. Azt 
gondoltam, hogy ezekben a 
jelenetekben választ kapok 
kíváncsiságomra és kérdéseimre. 
Ellenben inkább csak a kétségeim 
növekedtek az egésszel kapcsolatban. 
Tudtam, hogy ezzel rosszat teszek , 
de mégis folytattam tovább. Mivel 
tanulás közben nem tudtam figyelni 
többé, egyre rosszabb jegyeket 
kaptam, melyek csak növelték a 
feszültségeket és vitákat  szüleimmel. 
Egyszer az egyik ifjúsági találkozón
az jutott eszembe, hogy csak a tiszta 
szívőek látják Istent. Megértettem, 
hogy ha tényleg szabad akarok lenni, ki 
kell tudnom kapcsolni a tévét. Ezután 
soha többé nem néztem ilyenfajta 
filmeket. Megkönnyebbültem, mintha 
egy tehertıl szabadultam volna meg. 
Ma már minden alkalom, amikor nem 
nézek tévét, egy lehetıség számomra, 
hogy szeressek.

Hogyan éljük ezt az Igét?

Jó, ha a nap folyamán többször is 
a zsoltár fohászával fordulunk 
Jézushoz, Istenhez: „Te vagy, 
Uram, az egyetlen kincsem!”

Kedvünk támad megnézni 
bizonyos reklámokat, plakátokat 
vagy tv-mősorokat? Ne tegyük! 
Mondjuk ilyenkor: „Te vagy, 
Uram, az egyetlen kincsem.” Ez 
az elsı lépés.

A megélt Ige szabaddá és 
tisztává tesz, mivel szeretet. 
Hiszen a szeretet tisztítja meg 
isteni tüzével a szándékainkat, és 
egész bensınket, mivel a Biblia 
szerint az értelem és az akarat a 
szív legmélyén lakozik.

www.teens4unity.net
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”!Az elszigetelt egyén nem tud 
sokáig ellenállni a világ 
csábításainak, a kölcsönös 
szeretet viszont olyan közeget 
biztosít, ahol meg tudja ırizni 
tisztaságát és hiteles 
keresztény mivoltát.

A mindig újra visszaszerzett 
tisztaság gyümölcseként pedig 
„láthatjuk” Istent, vagyis 
megértjük, hogy İ mőködik a 
személyes életünkben és a 
történelemben, meghalljuk a 
szívünkben szóló hangját, és 
felfedezzük ıt mindenütt, ahol 
jelen van: a szegényekben , 
az Eucharisztiában , 
az Igéjében , 
a testvéri közösségben , 
az Egyházban .


