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Egy nap egyik barátommal matematika 
feladatokat oldottunk meg. Nagyon 
dühös lettem rá, mert lassú volt, és én 
minél hamarabb be szerettem volna 
fejezni, de még hátra volt egy oldal teli 
feladatokkal. 
Egész nap nem akartam beszélni vele. 
Pont azokban a napokban a Gyerekek 
az Egységért társaság meghívott egy 
életigés találkozóra, ahol arról 
beszéltek, hogy szeressszeressszeressszeressüüüük azokat, k azokat, k azokat, k azokat, 
akik rosszat tesznek velakik rosszat tesznek velakik rosszat tesznek velakik rosszat tesznek velüüüünknknknk .  Ez 
nagyon ütős volt. Olyan volt, mintha 
fejbe csaptak volna. Elhatároztam, 
hogy meg kell oldanom a problémát a 
barátommal. Amikor másnap 
találkoztam vele az iskolában, 
bocsánatot kértem tőle. Ő ezt 
válaszolta: De hDe hDe hDe háááát t t t éééén mn mn mn máááár r r r 
megbocsmegbocsmegbocsmegbocsáááájtottam!jtottam!jtottam!jtottam! . Azóta is együtt 
matekozunk, és igazi barátokká
váltunk.

Ez a mondat a ttttéééékozlkozlkozlkozlóóóó fifififiúúúúrrrróóóóllll szóló
példabeszéd végén található, és 
biztosan te is ismered: Isten Isten Isten Isten 
nagysnagysnagysnagysáááággggáááát t t t éééés irgalms irgalms irgalms irgalmáááátttt akarja 
megmutatni. Egyben ez a mondat 
zárja Lukács evangéliumának azt 
a fejezetét, ahol Jézus két másik 
példabeszédben is ugyanezt a 
mondanivalót hangsúlyozza.

Emlékszel az elveszett bárány 
történetére, melyben a gazda, 
hogy megkeresse azt az egyet, 
otthagyja a sivatagban a többi 
kilencvenkilencet?

Történt egyszer, hogy
JaimelJaimelJaimelJaimel Salvador

Ebben a hónapban
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Olyan szavak ezek, amelyeket 
Isten hozzád és minden 
keresztényhez intéz. Arra hív, 
hogy vele egyhogy vele egyhogy vele egyhogy vele együüüütt tt tt tt öööörvendezzrvendezzrvendezzrvendezzüüüünk nk nk nk 
éééés s s s üüüünnepeljnnepeljnnepeljnnepeljüüüünknknknk, részesedjünk az 
örömben, amit a bűnös ember 
visszatértekor érez

Ezekkel a 
szavakkal Jézus 
téged is meghív, 
hogy ugyanazzal a 
mérték nélküli 
szeretettel legyél a 
bűnösök iránt, 
ahogyan az Atya 
szereti őket.
Meghív téged is, 
hogy ne a saját 
mértéked szerint 
ítéld meg azt a 
szeretetet, amelyet 
az Atya tanúsít 
bármely ember 
iránt.

SZIVED SZIVED SZIVED SZIVED 
LEGYEN LEGYEN LEGYEN LEGYEN 
AJAJAJAJÁÁÁÁNDNDNDNDÉÉÉÉK K K K 
NEKEMNEKEMNEKEMNEKEM

C
hiara

Lubich
jegyzetének adaptálása a G

en3 Központ gondozásában
2011. szeptem

ber
2011. szeptem

ber
2011. szeptem

ber
2011. szeptem

ber

Vegyük nagyító alá

TAPASZTALATAIN
K A N

AG
YVILÁG

BÓ
L

Olvassuk el Lukács 

evangéliumának
15151515. fejezetét!

Példabeszédében Jézus az 
isteni Szeretetet világítja 
meg, bemutatva, hogy Isten hogy Isten hogy Isten hogy Isten 
lllléééép elsp elsp elsp elsőkkkkéééént az emberheznt az emberheznt az emberheznt az emberhez, 
mert Ő a Szeretet, és teszi 
ezt anélkül, hogy mérlegelné, 
megérdemli-e vagy sem. Azt 
akarja, hogy az ember is 
nyíljon meg felé, és hiteles 
életközösséget hozzon létre 
vele.
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És ha megesik, hogy hibázok, 

akcióba hozom őt: WithJoy !

az Atya taz Atya taz Atya taz Atya tőled is led is led is led is 
gondolkodgondolkodgondolkodgondolkodáááásmsmsmsmóóóódbeli dbeli dbeli dbeli 
vvvvááááltozltozltozltozáááást kst kst kst kíííívvvváááán:n:n:n:
testvtestvtestvtestvéééérkrkrkrkéééént kell nt kell nt kell nt kell 
befogadnod azokat is, befogadnod azokat is, befogadnod azokat is, befogadnod azokat is, 
akiket kakiket kakiket kakiket küüüüllllöööönben csak nben csak nben csak nben csak 
megvetnmegvetnmegvetnmegvetnéééél l l l éééés s s s 
lenlenlenlenééééznznznznéééél.l.l.l.
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Ez igazi megtérésre fog 
indítani, mivel meg fog 
tisztítani attól a meg-
győződéstől, hogy jobb 
vagy a másiknál; el fogsz 
kerülni mindenféle vallási 
különbségtételt, képes 
leszel befogadni az 
üdvösséget, Isten 
szeretetének ajándékát, 
amelyet Jézusnak 
köszönhetsz.


