
„A hívők 
sokaságának egy 
volt a szíve-lelke. 
Egyikük sem 
mondott birtokából 
semmit sem a saját 
tulajdonának, 
hanem mindenük 
közös volt.”
    (ApCsel 4,32) 

Életige

Egyszer több napig egyedül 
maradtunk otthon a négy 
nővéremmel, mivel anyunak egy 
másik városba kellett mennie. 
Indulás előtt elkészítette az ételt és 
meghagyta, hogy ne pazaroljuk el, 
hogy kitartson amíg vissza nem jön. 
Az első nap egy nő kopogtatott az 
ajtón. Nővéreim el akarták küldeni de 
én meghívtam, hogy ebédeljen 
velünk. Az utolsó nap észrevettem, 
hogy elfogyott az étel és semmi 
ennivalónk nem maradt. Pont abban 
a pillanatban kopogtattak az ajtón. 
Ugyanaz az asszony állt az ajtóban, 
mint az első nap. Mit tudtam volna 
adni neki? De ő azt mondta, hogy 
nem akar megállni, csak azért jött, 
hogy egy kis ételt hozzon nekünk.

Nem tudjátok elképzelni, mennyire 
örültem, ami anyu hazajövetelekor 
csak fokozódott. Amikor meghallotta, 
hogy mi történt, ezt mondta a 
nővéreimnek:  „Ha nem adtatok 
volna, nem lennétek a lányaim!”. A 
nővéreim elnézést kértek és 
elismerték, hogy ez egy jó lecke 
volt számukra. Az egység legnagyobb 

akadálya az 
individualizmusunk; a 
ragaszkodás saját 
gondolatainkhoz, 
látásmódunkhoz és 
személyes ízlésünkhöz. 

Önzésünk falakat épít, 
amelyek elszigetelik és 
kizárják azokat, akik 
különböznek tőlünk.

De ez az ige abban is 

segítségünkre lesz, hogy 

mélyebben megértsük az 

ellentmondást, amely ott 

feszül a keresztény hit és 

az anyagi javak önző 

kezelése között. 

Segítségünkre lesz, hogy 

hiteles közösséget 

vállaljunk mindazokkal, 

akik szükséget 

szenvednek, és itt csak 

lehetőségeink szabhatnak 

határt.

Micsoda ellentmondás 
lenne például, hogy 
míg egyek akarunk 
lenni Jézussal, 
megosztottak vagyunk 
egymás közt, és önző 
viselkedésében ki-ki 
megy a saját feje után, 
ítélkezünk, talán még 
ki is közösítjük a 
másikat! Újra meg kell 
hát térnünk Istenhez, 
aki egynek akar 
bennünket.

Történt egyszer hogy:
Elisabeth – Kamerun

Játssz és tanulsz
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Ez az ige a közösséget és az 
egységet hangsúlyozza, 
amelyet Jézus kívánt, és 
amelynek megvalósítására 
nekünk ajándékozta Lelkét.

Hogyan éljük hát 
az e havi igét? 

www.teens4unity.net

Mi mindent tettek közösbe Jézus 
tanítványai?

Mi jut eszedbe a fenti tapasztalatról?

Ebben a hónapban milyen szolidáris 
tevékenységet tudunk véghez vinni?

NÖVEKEDNI A 
KÖZÖSSÉGBEN
MINDENKIVEL

A Szentlélek 
hangjára hallgatva 
azon fáradozunk 
majd, hogy 
minden téren 
növekedjünk az 
egységben. 
Különösen lelki 
téren, úgy, hogy 
felülemelkedünk a 
megosztottság 
csíráin, amelyeket 
magunkban 
hordozunk.

Keresd ki és olvasd el az Apostolok 
cselekedeteiben az első keresztény 

közösség életéről szóló részt! (2. fejezet) 

Te mit gondolsz róla
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