
Láttam az utcán egyszer egy id ős 
asszonyt: vak volt és nehezen tudott 
menni az úton. Számomra ő Jézus volt, 
akit szerethetek, ezért odamentem 
hozzá és kézen fogva hazakísértem őt.

Egy másik alkalommal a foci-
csapatommal játszottunk , és volt egy 
fiú, aki arra várt, hogy beállhasson 
majd valakinek a helyére. Rögtön arra 
gondoltam, hogy ha én lennék az ő
helyében, nagyon szeretném, hogy 
valaki átengedné neki a helyét a 
pályán. Nem vártam, hanem 
odafutottam hozzá és átadtam a 
pólómat, hogy fölmehessen a pályára.

Egy nap a nagyapámnál voltam az 
egész családdal, és hallottam, hogy az 
egyik nagybátyámról beszélnek, aki 
beteg volt. Ebéd után megkértem a 
szüleimet, hogy engedjenek el a 
kórházba, hogy meglátogassam őt.

Így élni, hogy mások segítenek és 
bátorítanak arra, hogy Isten teljes 
erőmből szeressem Istent, mindig 
nagy öröm nekem!

„Melyik a főparancs a 
törvényben?” – tették fel a 
kérdést Jézusnak is, akit 
Mesternek tartottak. ő nem tért 
ki a kérdés elől, és válaszában 
eredeti módon egyesítette az 
Isten és a felebarát szeretetét. 
Tanítványai sem választhatják 
külön ezt a két szeretetet soha, 
mint ahogy a fa gyökerét sem 
lehet elválasztani a koronájától: 
minél inkább szeretik Istent, 
annál er ősebb lesz a testvér 
iránti szeretet, és minél 
inkább szeretik testvéreiket, 
annál inkább elmélyül 
szeretetük Isten iránt.

Így csakis abban fogunk 
élni, amit a jelen pillanat 
megkíván.
� Beszélünk, telefonálunk, 
hallgatunk, segítünk, 
tanulunk, imádkozunk, 
eszünk, alszunk – anélkül, 
hogy eltérnénk az ő
akaratától. Így hiánytalan, 
tiszta, tökéletes tetteket 
viszünk végbe – teljes 
szívünkből, lelkünkből és 
elménkből.
� A szeretet lesz minden 
cselekedetünk egyedüli 
mozgatórugója, olyannyira, 
hogy a nap minden 
percében elmondhatjuk 
majd: „Igen, Istenem, ebben 
a pillanatban, ebben a 
tevékenységben teljes 
szívemből, egész valómmal 
szerettelek téged.”

Történt egyszer, hogy…
Labib – Közel-Kelet

Ebben a hónapban…

Mi is szerethetjük őt, mert ő előbb 
szeretett minket: a szeretet tehát, amit 
megparancsolt nekünk, válasz a 
Szeretetre.

Ahogyan Jézus tette, mi is gyakran 
beszélgethetünk vele, feltárhatunk 
előtte mindent, amire szükségünk van, 
elhatározásainkat, terveinket, és újra 
meg újra kinyilváníthatjuk kizárólagos 
szeretetünket.

Örömmel várjuk majd mi is, hogy 
elérkezzen a pillanat, amikor mély 
kapcsolatba kerülünk vele az 
imádságban, amely párbeszéd, 
közösség és mély baráti kapcsolat.

Hogyan éljük tehát Jézusnak 
ezt a parancsolatát?

Újra Istent választom egyetlen 

ideálomnak, életem mindenének! 

Ismét Őt teszem az első helyre, 

tökéletesen élve akaratát a jelen 

pillanatban.

SZERETET, 
MELY 
VÁLASZOL A 
SZERETETRE

Kétségkívül úgy, hogy gyermeki és 
baráti kapcsolatot alakítunk ki 
Istennel. Mégis akkor váltjuk valóra 
leginkább szavait, ha az ő akaratát 
tesszük. Azzal a magatartással 
álljunk Isten elé, mint Jézus: mindig 
az Atya felé fordulva, engedelmesen 
rá hallgatva, hogy az ő művét vigyük 
végbe, és ne valami mást.

Nálad is így van?

Vegyük nagyító alá…

„Egészen jól kell 
megtennünk azt, 

amit ő kér”

Csak így 
mondhatjuk
el, hogy 
szeretjük Istent, 
hogy viszonozzuk 
az ő szeretetét.

„Szeresd Uradat, 
Istenedet teljes 
szívedb ől, teljes 
lelkedb ől és teljes 
elmédb ől!”
(Mt 22,37) 
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