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»Aki szeret engem, megtartja tanításomat. 

Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és 

benne fogunk lakni. «

(Jn 14,23)
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Olyan szeretet ez, ami a mindennapi 

életben nyilvánul meg, elsősorban 

abban, hogy éljük az ő igéjét és 

parancsait.

Mit kell tehát tennünk, hogy Jézus 

éljen bennünk?

…vagyis abban, hogy 

legyünk készek mindenkit

a végsőkig szeretni.

A Jézus iránti szeretet útja.
Melyik út vezet ilyen mély 

közösségre vele?

S miben összpontosul Jézus 

minden parancsa? A kölcsönös 

szeretetben…

Éljük teljes szívünkből mindig a 

kölcsönös szeretetet.

Ha így teszünk növekednek majd 

bennünk az erények és szentté válunk.

Jézus ezzel a válaszával azt jelzi, hogyan 

marad halála után az övéi között, és 

elmagyarázza, miként lehetünk 

kapcsolatban vele.

.

Aztán belül azt éreztem, meg kell bocsátanom, 

mert a bosszú nem megoldás. Jézus azt kéri, hogy 

tovább szeressek. Így megőriztem a barátságot a 

társammal.

A tanár úgy döntött, nem osztályozza az 

eredményeinket. Úgy éreztem mintha ez 

Jézus válasza lett volna az én lépésemre. 

Nagyon rossz időt futottam. Az első

gondolatom az volt, hogy megfizetek ezért 

a társamnak. 

Megérte tehát megbocsátani. ”
( Cseh Köztársaság)

A tornaórán a tanár 
versenyt rendezett és 
stopperral mérte, ki 
milyen gyorsan fut. 

Amikor rám került a sor az egyik társam 

tréfából elém tette a lábát, s emiatt később 

indultam.
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Bocsánatot 
kérek

Nagy 
öröm

Így nem 
jó

Veled is történt már 
hasonló, mint
Gaborral?

Ha történne, 
te hogyan 
reagálnál?

Szia,

Jegyezd fel, ha ilyesmi 
történik veled…
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