
Ne hasonuljatok a Ne hasonuljatok a Ne hasonuljatok a Ne hasonuljatok a 
vilvilvilviláááághoz, hanem ghoz, hanem ghoz, hanem ghoz, hanem 
gondolkodgondolkodgondolkodgondolkodáááástokban stokban stokban stokban 
megmegmegmegúúúújulva alakuljatok julva alakuljatok julva alakuljatok julva alakuljatok áááát, t, t, t, 
hogy felismerjhogy felismerjhogy felismerjhogy felismerjéééétek, mi az tek, mi az tek, mi az tek, mi az 
Isten akarata, mi a helyes, Isten akarata, mi a helyes, Isten akarata, mi a helyes, Isten akarata, mi a helyes, 
mi a kedves elmi a kedves elmi a kedves elmi a kedves el tte tte tte tte éééés mi a s mi a s mi a s mi a 
ttttöööökkkkééééletes!letes!letes!letes!

(Róm 12,2…

Egyszer elhatároztam, hogy Máriához, 
Jézus anyjához hasonlóan én is figyelmes figyelmes figyelmes figyelmes 
leszek a kleszek a kleszek a kleszek a köööörrrrüüüüllllööööttem lttem lttem lttem léééévvvv kkelkkelkkelkkel. Így figyeltem 
fel egyik osztálytársamra is, akinek 
viselkedési problémái voltak. Igyekeztem 
a közelébe lenni és barátkozni vele. 
Egyszer maga mondta el, hogy otthon 
szörny körülmények között él és gyakran 
megverik a szülei. Mit tehettem? 
Biztos, hogy szeretnem kell tovBiztos, hogy szeretnem kell tovBiztos, hogy szeretnem kell tovBiztos, hogy szeretnem kell továááábbra is, bbra is, bbra is, bbra is, 
de egyedde egyedde egyedde egyedüüüül nem tehettem semmit, ezl nem tehettem semmit, ezl nem tehettem semmit, ezl nem tehettem semmit, ezéééért rt rt rt 
segsegsegsegíííítstststsééééget kget kget kget kéééértem az egyik tanrtem az egyik tanrtem az egyik tanrtem az egyik tanáááárnrnrnrn tttt l, l, l, l, 
akiben nagyon megbakiben nagyon megbakiben nagyon megbakiben nagyon megbííííztam.ztam.ztam.ztam.
Együtt látogattuk meg a házukban, ahol 
saját szemünkkel gy z dhettünk meg 
arról a helyzetr l, amiben élt. is 
egyetértett azzal, hogy egy ideig egy 
családi otthonba kellene költöznie. Így egy 
ideig hiányoznia kellett az iskolából, de 
megígértem neki, hogy nem fogom 
elhagyni t. Az igazgatótól egy speciális 
engedélyt kaptam az egyik 
osztálytársammal, hogy meglátogassuk t.
Hála annak a szeretetnek, melyet az 
Evangélium élésével kezd dött, ez a 
barátn m kezdi újra rátalálni az élet 
örömére. Szent Pál rómaiakhoz írt 

levelének második felében 
olvashatjuk ezt, ahol az apostol 
úgy mutatja be a keresztény 
életét, mint az igazi életet, 
amelyben a KrisztustKrisztustKrisztustKrisztustóóóól kapott l kapott l kapott l kapott 
igazi igazi igazi igazi öööörrrrööööm m m m éééés igazi szabadss igazi szabadss igazi szabadss igazi szabadsáááág g g g 
nyilvnyilvnyilvnyilváááánul meg.nul meg.nul meg.nul meg.
A keresztény új módon, a 
Szentlélek fényével és erejével 
közelít a feladatokhoz és a 
problémákhoz, amelyekkel 
élete során találkozik.

Mindenekel tt kétségtelenül 
jól meg kell ismernünk a 
kereszténység tanítását. Ám 
ez még nem minden.
ééééljljljljüüüük nagylelkk nagylelkk nagylelkk nagylelk en Jen Jen Jen Jéééézus igzus igzus igzus igééééit, it, it, it, 
vessvessvessvessüüüük bele magunkat k bele magunkat k bele magunkat k bele magunkat 
fffféééélretlretlretlretééééve minden fve minden fve minden fve minden féééélelmet, lelmet, lelmet, lelmet, 
bizonytalansbizonytalansbizonytalansbizonytalansáááágot got got got éééés s s s 
kkkköööözzzzéééépszerpszerpszerpszer ssssééééget.get.get.get.
Mindig kkkkéééésznek kell sznek kell sznek kell sznek kell 
lennlennlennlennüüüünknknknk arra, hogy 
teljesítsük Isten akaratát. 
Ezen az úton nyerjük majd 
el a Szentlélek fényét, és 
alakítjuk magunkban azt 
az új gondolkodásmódot, 
amelyet kér t lünk.

Történt egyszer, hogy
IleniaIleniaIleniaIlenia Olaszország

Ebben a hónapban
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Egyértelm , hogy Isten akaratának 
teljesítéséhez arra van szükség, 
hogy el bb megismerjük.
Ám ez nem könny .

www.teens4unity.net

FordFordFordFordíííítsuk az irtsuk az irtsuk az irtsuk az iráááánytnytnytnyt t erret erret erret erre::::

Fedezzük fel azt a fantasztikus 

kalandot, melyet Isten elgondolt 

rólunk! Úgy hogy 100 %-osan 

végezzünk minden tettünket: tanulást, 

játékot, szül kkel való kapcsolatot a 

szül kkel, tanárokkal, barátokkal...

LEGSZEBBLEGSZEBBLEGSZEBBLEGSZEBB
AJAJAJAJÁÁÁÁNDNDNDNDÉÉÉÉKKKK

Lehetetlen jól felismerni Isten akaratát, 
ha nincs egy kkkküüüüllllöööönleges fnleges fnleges fnleges féééénynynyny, amely a 
különböz helyzetekben segít elkerülni a 
tévedéseket és a hibákat, amelyekbe 
könnyen belecsúszhatunk, ugyanakkor 
segít felfedezni, hogy Isten mit is akar 
t lünk.
A SzentlA SzentlA SzentlA Szentléééélek adomlek adomlek adomlek adomáááánynynynyáááárrrróóóól van szl van szl van szl van szóóóó, , , , 
amelyet a megkamelyet a megkamelyet a megkamelyet a megküüüüllllöööönbnbnbnbööööztetztetztetztetéééés s s s 
ajajajajáááándndndndéééékkkkáááának neveznak neveznak neveznak nevezüüüünk.nk.nk.nk. E nélkül 
elképzelhetetlen, hogy hiteles keresztény 
gondolkodásmód alakuljon ki bennünk.
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VegyVegyVegyVegyüüüük nagyk nagyk nagyk nagyííííttttóóóó alalalaláááá
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De hogyan nyerhetDe hogyan nyerhetDe hogyan nyerhetDe hogyan nyerhet el, el, el, el, éééés s s s 
hogyan nhogyan nhogyan nhogyan nöööövekedhet vekedhet vekedhet vekedhet 
bennbennbennbennüüüünk ez az annyira nk ez az annyira nk ez az annyira nk ez az annyira 
fontos ajfontos ajfontos ajfontos ajáááándndndndéééék? k? k? k? 

Hogyan Hogyan Hogyan Hogyan ééééljljljljüüüük tehk tehk tehk teháááát az e havi t az e havi t az e havi t az e havi 
igigigigéééét?t?t?t?
Úgy, hogy igyekezzünk 
kiérdemelni azt a fényt, amely 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
teljesíteni tudjuk Isten akaratát.

A Szentlélek ajándéka, olyan képesség, 
melynek segítségével fel tudjuk ismerni 
Isten akaratát a nap folyamán. Ez segEz segEz segEz segíííít, t, t, t, 
hogy  helyesen tudjunk dhogy  helyesen tudjunk dhogy  helyesen tudjunk dhogy  helyesen tudjunk döööönteni. nteni. nteni. nteni. 

Megkülönböztetés

Határozzuk el, hogy egyre 
jobban meg akarjuk ismerni 
akaratát, ami az igéiben, az 
egyház tanításában és az 
állapotbeli kötelességeinkben 
nyilvánul meg. F leg pedig 
éljünk, mert az életb l és a 
szeretetb l születik a fény. 
JJJJéééézus kinyilatkoztatja magzus kinyilatkoztatja magzus kinyilatkoztatja magzus kinyilatkoztatja magáááát t t t 
annak, aki szereti annak, aki szereti annak, aki szereti annak, aki szereti tttt azáltal, 
hogy életre váltja parancsait.
Ha így cselekszünk, sikerülni 
fog Isten akaratát megtenni: ez 
a legszebb aja legszebb aja legszebb aja legszebb ajáááándndndndéééékkkk, amellyel 
megajándékozhatjuk t. 

Chiara
Lubich

jegyzetének adaptálása a G
en3 Központ gondozásában
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